Mazda MX-5 1.5 GT-M Wrap Edition Leder
06/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 24.900,Autogegevens
Merk, model:

Mazda MX-5

Uitvoering:

1.5 GT-M Wrap Edition ...

Kenteken:

JV-508-B

Kilometerstand: 19.192 km
Bouwjaar:

06/2016

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

950 kg

Motor:

1.496 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Ceramic White Mica (br...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Deze UNIEKE gewrapte Mazda MX-5 1.5 GT-M verkeert in absolute nieuwstaat. De auto heeft nog restende
fabrieksgarantie tot 21-06-2019 of 100.000 km. De auto is o.a. voorzien van Bose geluidssysteem, lederen
bekleding, climate control, cruise control, lichtmetalen velgen, metaallak, bluetooth carkit en
navigatiesysteem. De originele kleur is Ceramic White.
Het echte buitengevoel beleeft u alleen maar achter het stuur van een cabriolet. Met een auto als deze
Mazda MX-5 komt u absoluut goed voor de dag. Deze dealeronderhouden auto uit 2016 heeft 19192
kilometer gereden. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. De leren bekleding straalt
klasse en goede smaak uit. Stoelverwarming maakt het leven in deze auto aangenaam op koude en
winterse dagen. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 16 inch lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbare
ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
De bediening van het Bose audiosysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het
stuur en als u wilt zelfs met uw stem. De audio is overigens voorzien van dab-radio voor een altijd heldere
ontvangst. Met de electronic climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de
rest. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Mazda is voorzien
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van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het
waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde
manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder
gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. En de parkeersensoren achter helpen u om
strak en veilig in te parkeren. De cruise control vermindert het brandstofverbruik en vergroot het comfort.
De uitrusting van deze Mazda is met lederen stuur en versnellingspook, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mazda MX-5 samen. Het veiligheidssysteem lane assist
waarschuwt als u per ongeluk buiten uw rijbaan terechtkomt. Het bandenspanningscontrolesysteem waakt
over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies in een band krijgt u automatisch een waarschuwing.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Wilt u deze auto bekijken en er eventueel mee
rijden? Mail ons dan of bel ons, zodat we de auto voor u klaar kunnen zetten.
Volledige onderhoudshistorie aanwezig

Aanbieder
Autobedrijf Knoop Maarssen B.V.
Kometenweg 7
3606 BD Maarssen
Tel: 0346 586 444
E-mail: verkoopmaarssen@knoopweb.nl
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